
Bahane  değil,
çözüm üretiyoruz.

SİZEHİZMET
BİLGİ 
TEKNOLOJİLERİ



BİZ KİMİZ ?
Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda 15 yıllık tecrübesi ile kurumsal çözümler üreten bir bilişim
firmasıyız. Kurumsal Bakım Anlaşmaları ile firmanızın en önemli ihtiyacı olan IT desteğini sağlıyoruz.
Alanında uzman ve sertifikalı personellerimizle, işletmenizin asıl işlerine odaklanmasını sağlayarak,
bilgi teknolojileri konusundaki tüm ihtiyaçlarınız için, teknik destek ve bakım hizmetleri sunmaktayız.

Yedekleme hizmetleri ile dosyalarınızda bozulma ya da şifrelenme yöntemi (cryptolocker) ile yapılan saldırılar da
oluşabilecek data kayıplarını önler iken güvenlik duvarı ile firmanızı dışarıdan gelecek saldırılara karşı networkünüzü
korumakta, data kurtarma hizmetlerimiz ile olası veri kayıplarınızı minimize etmekteyiz.Önleyici destek
hizmetlerimiz sayesinde sorun çıktıktan sonra çözüm üretmek yerine sorun çıkmadan çözüm sunmaktayız.

Tüm bu süreçleri yönetirken de bahane değil çözüm üretmekteyiz !
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Kurumların her geçen gün artan bilgi işlem yükünü yüksek hizmet kalitesiyle servis olarak almaları mümkün.
Bir çok kurum, farklı uzmanlıklar gerektiren BT süreçleri için bu profesyonel hizmetleri tercih ediyor. Bu hizmet sayesinde
maliyetleri azaltırken, kurum içinde sundukları BT hizmetlerinin kalitesini artırıyor.



KURUMSAL BAKIM ANLAŞMALARI

Kurumsal Bakım anlaşması süresince
müşterilere yerinde limitsiz servis
desteği, ayda minimum bir kez periyodik
koruyucu bakım, envanter takibi, arızalı
cihazın müşteri yerinde onarılamadığı
durumlarda yerine yedek cihaz
bırakılması, bilgisayar donanım & Yazılım,
Network diğer çevre birimleri onarımı ve
Firewall Güvenlik çözümleri ile

Kurumsal Bakım Anlaşmalı müşteriler en öncelikli müşterilerdir. Telefon, Mail, Uzak Masaüstü Bağlantısı ve Yerinde Servis
hizmetlerinden, sorunu en hızlı çözebilecek olan yöntem tercih edilir ve müşteri sorunları giderilir.

Ticari ve Sektörel Programların Kurulum, Eğitim ve
Desteklerinin verilmesi, standart hizmetlerimizden
olup gerektiği durumlarda personel outsourcing,
help desk ve benzeri hizmetler eklenebilir. (Talep
edilmeyen hizmetler anlaşma kapsamından
çıkarılabilir.)
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ANAHTAR

TESLİMİ
PROJELER

Yapısal kablolama ağ sistemlerinde uzun süreli olarak kullanılan sistem
elemanıdır. Kullanılan veri kablolarından mimarisine kadar pek çok
değişken mevcuttur. İhtiyaçlara uygun ve doğru malzemeler ile kurulan
sistemlerin gelişen ihtiyaçlara da cevap verebilecek şekilde planlanması
gerekmektedir. Doğru tasarım ve uygulama ile yıllarca kullanılacak
kablolama sistemleri ve genişlemelere uygun altyapı çözümleri
sunuyoruz.

Network Kablolama ise bir bina ya da kampus içindeki bilgisayar ve
çevre birimlerinin çalıştırılması için gereken fiziksel bağlantıların
oluşturulması işine kablolama adı verilmektedir.

Sizehizmet Bilgi Teknolojileri; Teknik kadrosu ile network ağları ve
donanım alanında anahtar teslimi sistemler kurmakta bunları da yazılım
ve teknik bakım anlaşmaları ile desteklemektedir.
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Bilgisayarınıza virüs bulaştıktan sonra
kesinlikle dosyaların uzantılarıyla oynama,
format atma, geri kurtarma gibi işlemleri
yapmayınız. Bu tür işlemler dosyalarınızın
kalıcı hasar görmesine ve bir daha geri
gelmemesine sebep olabilir. Böyle bir
durumla karşılaştığınızda yapmanız gereken
öncelikli olarak kablolu ya da kablosuz ağ
bağlantınızı kapatınız. Makineyi restart
etmeyiniz bir an önce bizimle iletişime
geçiniz. Cryptolocker çözümü için bu
işlemler çok önemlidir.

Fidyecileri dilenciye benzetebilirsiniz.
Dilencinin bir sokağa girdiğini varsayın. Tüm
kapıları sırayla çalışıyor. Eğer bir kapı
dilenciye parayı verir ise bir sonraki
seferinde dilenci tüm kapıları dolaşmak
yerine önce para aldığı yere gidecektir.
Fidyeciler de aynı mantıkla eğer istediği
fidyeyi alırsa bir sonraki seferde öncelikli
aynı firmaya yönelecektir.

9

Cryptolocker, bir bilgisayarın hard diskinde bulunan veya ağ sürücüsüne yüklenmiş dosyaları şifreleyen bir trojan virüsüdür.

Cryptolocker virüsü çoğunlukla e-posta yoluyla ek olarak gelmektedir. Kullanıcı e-postayı okur ve ekli dosyayı açmaya çalıştığında 
etkinleştirir. Anti-virüs yazılımı kullansanız dahi bilgisayarınıza bulaşan Cryptolocker ile ihtiyacınız olan tüm dosyalar şifrelenmiş 
olacaktır.



VERİ 
YEDEKLEME 
HİZMETLERİ

04



İşletmeler için kullanılan demirbaşlar ne kadar önemli ise dijital verinin saklanması da o kadar önem kazanmıştır. Hatta bazen dijital
verinin saklanması hayati önem taşımaktadır. İşletmenizin kurumsal ve ticari verilerinin bu kadar çok önemli olması, bu tür verilerin
güvenli bir yerlerde yedeklenmesi ve depolanması ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Zaman geçtikçe artan internet kullanımı ve işletmelerin
büyümesi daha fazla veri depolama alanlarına gerek duyulmasına neden olmaktadır.

Sizehizmet uzman kadrosuyla işletmenizin alt yapısına ve veri boyutuna en uygun depolama ve
yedekleme çözümlerini planlayıp sunmaktadır. İhtiyaçlarınızı başta planlayarak uygun maliyetli
depolama çözümleri oluştururken gelişen teknolojiyi de takip ediyor, bu veri depolama ve saklama
çözümlerini de alt yapılarınıza konumlandırıyor.
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GÜVENLİK DUVARI [FIREWALL] HİZMETLERİ

Güvenlik Duvarı (Firewall) ikiye ayrılmaktadır.
Bunlardan bir tanesi donanımsal diğeri
yazılımsaldır. Yazılım tabanlı olan Güvenlik
Duvarı (Firewall) sunucu ya da istemci
üzerindeki işletim sistemlerine
kurulmaktadır. Donanım tabanlı olan
Güvenlik Duvarı (Firewall) ise özel donanıma
sahip cihazlar üzerinde çalışmaktadır.

Güvenlik Duvarı (Firewall) üzerinde; departman bazında gruplar
oluşturabilirsiniz. Muhasebe sadece mail alsın herhangi bir sayfaya
giremesin, satış departmanı içerisinden sadece ``xx`` kelimesi geçen
sitelere erişebilsin, Sosyal medya yasaklansın gibi birden fazla kural
oluşturabilirsiniz.

Güvenlik Duvarı (Firewall) sizi dışarıdan gelen saldırılara karşı koruduğu
gibi, içerde bulunan network trafiğinizi de düzenlemenize yardımcı olur.

Gerekli güvenliği sağlayamadı iseniz internet korsanlarının
ilk hedefi sizlersiniz ! Güvenlik Duvarı (Firewall) kendisine
belirtilen kuralları esas alarak kendisine gelen ve
kendisinden giden paketleri inceleyip, bu paketlere
belirlenen kurallar dahilinde blok koyan, geçişine izin
veren ve bunları belirli bir formatta tarihi ile kaydını
tutarak gerektiğinde otomatik olarak uyarı
mesajları/mailleri gönderen yazılımlar/cihazlardır.
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OFFİCE 365 ÇÖZÜMLERİ
Word, Excel ve PowerPoint gibi Office uygulamalarının her zaman en yeni
sürümlerini kullanırsınız

Şirket çalışanlarınız ve/veya aynı departmanın çalışanları takvim paylaşım özelliği
ile birbirlerinin programlarını takip edip buna göre aksiyon alabilirler.

Bilgisayarınızdan gönderdiğiniz mailleri Cep
telefonunuzda da görebilirsiniz.

Kullanıcı başına beş adete kadar bilgisayar, tablet ve akıllı
telefon için Windows, Mac ve mobil platformlar için
Office uygulamaları sunar.

Office 365, Microsoft tarafından sağlanan e-posta ve
takviminize heryerden erişebileceğiniz, Office dökümanlarınızı
(Word, Excel, PowerPoint vb.) web üzerinden
düzenleyebileceğiniz, anlık mesajlaşma ve görüntülü sesli
konferans yapabileceğiniz, dosyalarınızı paylaşabileceğiniz bir
bulut platformudur.

Kişi başına 1 TB OneDrive bulut depolama 
alanı sunar.

Her kullanıcı minumum 50 GB'lık posta
kutusu depolama alanı elde eder ve boyutu
150 MB'ı aşmayan iletiler gönderebilir.
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aHV6u33JSY6cmTXugy4Kun4IO8XTx6vI5wdb3lqU3U0/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aHV6u33JSY6cmTXugy4Kun4IO8XTx6vI5wdb3lqU3U0/copy


DESTEK HİZMETİ [OUTSOURCE] BULUNDURMA
Destek Bulundurma Outsource, işletmelerin uzman oldukları kendi işlerine odaklanarak bunun dışında kalan
faaliyet alanlarında hizmet kalitesini arttırmak ve bunu yaparken de maliyetleri kontrol altına alabilmek için ilgili
alanlarında uzmanlaşmış profesyonellere aktarılması diye tanımlayabileceğimiz bir yönetimsel stratejidir.

Destek Bulundurma Outsource ile tüm bu risklerden
muaf olmakla beraber bu hizmeti gider olarak
gösterebilirsiniz. Ayrıca fazla mesai, kıdem ve ihbar
tazminatı ücretleri ödemez, performansından
memnun kalmadığı personeli değiştirebilirsiniz.
Dönemsel olarak da bu hizmet alabilirsiniz.

Firmalar iş süreçlerini yukarıda saydığımız
sebeplerden dolayı bilgi teknolojikleri alt
yapılarını düzenli yönetebilmek için
güvenlik, yazılım ve donanım gibi alanlarda
dışardan desteğe ihtiyaç duymaktadırlar.
Destek Bulundurma Outsource hizmeti alan
müşterilerimize bilgi işlem (IT)
departmanlarına firmamız tarafından
personel atanmaktadır.
Personelin çalıştırılmasına dayalı mali
yükümlülükler bulunmaktadır. İdari riskler
olarak personelin yönetimsel sorunları,
zam, terfi ve rotasyon süreçlerinin
yönetilmesi ile çalışan memnuniyeti
bulunmaktadır. Hukuki risk olarak da
kıdem, ihbar tazminatları, izin hak edişleri,
işe iade davası veya benzeri iş hukuku
kaynaklı riskler bulunabilmektedir.
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PRİNTER KİRALAMA HİZMETLERİ

● Teknolojiye ayak uydurabilmek sürekli güncel kalabilmek için ödenen
maliyetler de aynı oranda artmaktadır. Bu durum nedeni ile firmalar artık
ürünleri "satın alma" yerine kiralama yöntemine sevk etmiştir. Dilerseniz
ilgili ürüne sahip olabilmek için tüm maliyetleri tek bir seferde ödenmesi
yerine uzun döneme yayılmasını printer kiralama anlaşmasını tercih
edebilirsiniz.

Printer kiralama anlaşması yapıldığında yazıcı parkınıza büyük bütçeleri ayırmak
zorunda kalmayacağınız gibi yazıcının problemleri ile de uğraşmaz sadece kendi
işinize odaklanırsınız

Kiralama işlemi yapılırken dikkate alınan konular ise:
Aylık olarak alınan çıktı ortalaması nedir ? (Siyah beyaz ve
renkli olarak ayrı ayrı)
Printer kiralama süresi nedir ?
Hangi boyut ve hangi ağırlıklarda kağıtlar kullanıyorsunuz ?
Fotokopi kullanım yoğunluğunuz nedir ?
Faks kullanımınız oluyor mu, oluyorsa yoğunluğu ne kadar ?
Yazıcılar kaç kullanıcı tarafından kullanılacak, hangi özelliklere
sahip olmalı ?
Güvenlik gerektiren baskı işlemleriniz oluyor mu ?
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WEB SİTE TASARIM HİZMETLERİ

Web siteniz farklı ekranlara göre otomatik olarak
şekillenir. Bu sayede tabletler ve cep telefonları
gibi mobil cihazlar da sorunsuz bir şekilde
sayfalarda gezinebilirsiniz.

Hiçbir teknik bilgiye, tasarımcı ya da
yazılımcıya ihtiyaç duymadan web
sitenizde dilediğiniz içeriği kendiniz
ekleyin, düzenleyin ve güncelleyin.

Web site tasarımıyla markanızın kurumsal değerini
yükseltin.

Firmanızın imajını ve vizyonunu da anlatan
profesyonelce hazırlanan web sitesi ile firmanızın
sektördeki prestij ve imajını da pekiştirirsiniz



TEŞEKKÜRLER
Bilgisayar ve sistemleriniz konusunda yaşadığınız soru ve sorunları biz
çözelim sizlerin işletmenizin asıl işlerine odaklanmanızı sağlayalım.
Kurumunuza nasıl bir katma değer katacağımız konusunda detaylı bir
sunum için sizi ziyaret edebiliriz.

Telefon : +90 (507) 853 36 68
E-mail : hakan.soylu@sizehizmet.com.tr
www.sizehizmet.com.tr


